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Før Ida sover Inger Tobiasen Hent PDF Det er meningen, at Ida skal sove, men der er noget, hun ikke kan
lade være med at tænke på. "Hvor går man hen, når man sover?" spørger hun sovedyret Ebbe. Ebbe siger, at
man ikke går nogen steder hen, men det kan Ida ikke forstå, for natten før sad hun i en have og spiste en

blomme, mens hun sov. Og en anden gang var hun et sted med sære skygger, som gjorde hende bange. Ida vil
ikke hen til det mørke sted igen.

Heldigvis lover Ebbe at holde hende i hånden hele natten og passe på, at Ida ikke går nogen uhyggelige
steder hen, så hun kan sove godt lige til det bliver morgen. Før Ida sover er en sød og enkel billedbog til

mindre børn, der handler om at drømme, om at blive bange for det, man drømmer, og om at finde tryghed og
trøst ved et elsket sovedyr.

Forfatter og illustrator Inger Tobiasens serie om Ida omhandler genkendelige udfordringer og følelser, som
alle børn skal igennem. De er fortalt med stor varme og respekt for det mindre barn, og karakteristisk for
bøgerne er det, at Ida ofte selv klarer sig igennem de små bump på vejen med hjælp fra vennen Kalle eller
som her sovedyret Ebbe, uden at de voksne nødvendigvis altid skal blande sig og løse situationen. Børnenes

univers forbliver deres eget i disse bøger.

 

Det er meningen, at Ida skal sove, men der er noget, hun ikke kan
lade være med at tænke på. "Hvor går man hen, når man sover?"
spørger hun sovedyret Ebbe. Ebbe siger, at man ikke går nogen
steder hen, men det kan Ida ikke forstå, for natten før sad hun i en
have og spiste en blomme, mens hun sov. Og en anden gang var hun
et sted med sære skygger, som gjorde hende bange. Ida vil ikke hen

til det mørke sted igen.
Heldigvis lover Ebbe at holde hende i hånden hele natten og passe
på, at Ida ikke går nogen uhyggelige steder hen, så hun kan sove
godt lige til det bliver morgen. Før Ida sover er en sød og enkel
billedbog til mindre børn, der handler om at drømme, om at blive
bange for det, man drømmer, og om at finde tryghed og trøst ved et

elsket sovedyr.
Forfatter og illustrator Inger Tobiasens serie om Ida omhandler

genkendelige udfordringer og følelser, som alle børn skal igennem.
De er fortalt med stor varme og respekt for det mindre barn, og

karakteristisk for bøgerne er det, at Ida ofte selv klarer sig igennem
de små bump på vejen med hjælp fra vennen Kalle eller som her

sovedyret Ebbe, uden at de voksne nødvendigvis altid skal blande sig
og løse situationen. Børnenes univers forbliver deres eget i disse

bøger.
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